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���؟����أ���ھ���� �

   .أبو بكر الصديق، السابُق إىل التْصديق، امللقُب بالعتيق، املؤيد من اهللا بالتوفيق

ب النيب يف احلضر واألسفار، ورفيقه الشفيق يف مجيع األطوار، رفيُقه يف الغار، َضِجيُعُه صاحِ 
   .بَعد املوت يف الروضة احملفوفة باألنوار

املخصوُص يف الذكر احلكيم مبفخٍر فاق به كافة األخيار وعامة األبرار، وبقي له شرفه على 
دي واألبصار، حيث يقول عامل األسرار مدى العصور، ومل َيْسُم إىل ذروته مهم أويل األي

إىل غري ذلك من اآليات واآلثار، ومشهور النصوص الواردة ، }اْلَغارِ  ِفي ِإْذ ُهَما اثـْنَـْينِ  ثَاِنيَ {
   .فيه واألخبار، اليت غدت كالشمس يف االنتشار

َفَق مَ  ال َيْسَتِوي ِمْنُكمْ {ونزل فيه:  .َفَضل كل َمن فاضل، وفَاق كل من جادل ونَاضل ْن َأنـْ
   .}ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ 

  
 رضي اهللا عن أبي بكر.
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1 من هو أبو بكر الصديق؟

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أما بعد، دنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.الم على أشرف املرسلني سيالسالصالة و رب العاملني و احلمَد هللا 

  اهللا ،،، يففإخويت 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ( ،وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا والذي فلق احلبة
   .)وال جتعل فيه ألحٍد غريك شيئاا ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالصً 

  ،،،  أِحبيت يف اهللا

كيَف حالكم َمع اهللا؟ كيف حاُل قلوبكم مع اهللا؟ كيف حال عباداتكم؟ كيف حال  كل عام وأنتم خبري، أقول:  :أنا أقولو 
  كيف حال حياتكم مع هذا الدين؟ يف هذا الدين.. ألجل هذا الدين؟ رضا اهللا عنكم؟

�
����������������ا�����وهللا�� �

يف الكالم عن سيدنا أيب بكر، مث عمر،  الصحابة؛ وسنبدأ منذ هذه احللقة إننا حباجة دوًما إىل وقفات وحنن حني نتحدث عن
   .مث عثمان، مث علّي إن شاء اهللا.. بإذن اهللا تعاىل

حني كاَن يقول: (أيظن  ،اخلوالينلكي نعيش الدين، إننا نريد أن نعيش نفسية أيب مسلم ؛ أقول إن ذِكَرنا هلؤالء األكابر
أن  ،فوا رجاًال). إننا حباجة إىل أن نعيَش هذه النفسيةكال واهللا لنزامحهم عليه حىت يعلموا أم خل   ؟!أصحاُب حممد أن يستأثروا به دوننا

   .]8التحريم: [ }ِذيَن آَمُنوا َمَعهُ {يـَْوَم ال ُيْخِزي اللُه النِبي َوال أن نكون معهم حوله  ؛ρزاحم الصحابة على رسول اهللا نُ 

قال  ،فإم َواَجهوا ما نواجهه اليوم ،حني نذكر حيام ،ن هؤالء الصحابةأون معه يوم القيامة، لذلك أقول: إننا نريد أن نك
  . ]9األحقاف: [ ًعا ِمَن الرُسِل}{ُقْل َما ُكْنُت ِبدْ  ،]43فصلت: [ {َما يـَُقاُل َلَك ِإال َما َقْد ِقيَل لِلرُسِل من قبلك}سبحانه: 
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2 من هو أبو بكر الصديق؟

وحنن نفس الشيء نواجه ما واجهوه،  ،وأصحابه واجهوا ما واجه الناس قبلهم ،واجه ما واجهه الصحابة قبله ρفرسوُل اهللا 
فلذلك حني نتكلم عن الصحاّيب لسنا حنكي قّصة، لسنا نروي رواية، ليس  ؛نفس الشبهات.. نفس الشهوات (بشر) ..هو.. هو
  لذلك سيكون منهجنا يف الرتكيز على املواقف. ،لالقتداء والتأّسي :ا، وإمنامً فيل

��ر���������أ�����ا���ا �

 ،َرُجلٌ  يف الورع ،يف اليقني َرُجلٌ  :رجل يف كل املواقف؛ نقول: أبو بكر رجل املواقف ،τدنا أن نتكلم عن سيدنا أيب بكر إذا أرَ 
َرُجُل  ..َرُجلٌ  واإلنفاق ،َرُجلٌ  يف الكرم والبذل ،يف البطولة َرُجلٌ  ،َرُجلٌ  يف اجلهاد ،لدعوة َرُجلٌ يف ا ،َرُجلٌ  يف العلم ،يف الثبات َرُجلٌ 

   الرجال!

  :تعالوا لنتعرف أوالً 

�����؟�أ���ھ���� �

 د من اهللا بالتوفيق، صاحِ أبو بكر الصديق، السابُق إىل التْصديق، امللقسفار، ورفيقه ب النيب يف احلضر واألُب بالعتيق، املؤي
عد املوت يف الروضة احملفوفة باألنوار، املخصوُص يف الذكر احلكيم مبفخٍر فاق به  بَ  َضِجيُعهُ الشفيق يف مجيع األطوار، رفيُقه يف الغار، 

عامل األسرار  كافة األخيار وعامة األبرار، وبقي له شرفه على مدى العصور، ومل َيْسُم إىل ذروته مهم أويل األيدي واألبصار، حيث يقول
إىل غري ذلك من اآليات واآلثار، ومشهور النصوص الواردة فيه واألخبار، اليت غدت  ، ]40التوبة : [ }اْلغَارِ  ِفي ِإْذ ُهَما اثـْنَـْينِ  ثَاِنيَ {

   .كالشمس يف االنتشار

الحديد: [ }َفَق ِمْن قـَْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتلَ َمْن َأنْـ  ال َيْسَتِوي ِمْنُكمْ {ونزل فيه:  .اضلاق كل من جادل ونَ َفَضل كل َمن فاضل، وفَ 

   رضي اهللا عن أيب بكر. .]1

ُتْجَزى * ِإال ابِْتَغاَء َوْجِه  الِذي يـُْؤِتي َماَلُه يـَتَـزَكى * َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ   *َوَسُيَجنبـَُها اْألَتْـَقى{واهللا جل جالله قال فيه: 
دفن جبواره بعد املوت يف قربه،  خر من صلى به، الذيوآ ،أبو بكر أول من صلى معه .]21-17 :الليل[ }* َوَلَسْوَف يـَْرَضى رَبِه اْألَْعَلى

  .رضي اهللا عن أىب بكر
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3 من هو أبو بكر الصديق؟

 و���"��و�! ��ا���
  من هو أبو بكر؟ - 

  هو عبد اهللا (هذا امسه).  

 إذا ما أبو بكر هذه؟  - 

  هذه كنيته. 

 وما العتيق أو الصديق؟ - 

  قبه.هذا ل 

 ؟بينهم ما الفرقُ  - 

  :اسمه �

  وانتسب به إىل أبيه (عبد اهللا بن عامر). ،الذي مسته به أمه 

  كنيته:  �

  .)أيب بكر( ،هذه كنية).. أبو بكر مل يكن له ولد امسه بكر وإمنا هي ُكنية ،الكنية ما سبقه "أبو" أو "أم" (أبو بكر

  اللقب:  �

  .ديق)(الص  ما أْشَعَر مبْدٍح أو َذمٍ 

حافة لكن امسه عامر. أبوه امسه عامر، لقب أبيه أبو قُ  ،سيدنا أبو بكر امسه عبد اهللا ،سنا نرجع ثانية إىل امسه (امسه عبد اهللا)ح
صلى القرشي التيمي، يلتقي مع النيب  إًذا امسه عبد اهللا بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تـَْيم بن ُمرّة بن كعب بن لَؤي بن غالب

  يف النسب يف اجلد السادس مرة بن كعب. سلمعليه و اهللا 

����؟�أ�'���&%$������$ن��� �
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4 من هو أبو بكر الصديق؟

ضهم: عام، وقال كان أصغر من النيب بثالث سنني، قيل إنه ولد بعد عام الفيل، اختلف العلماء يف حتديد املدة قال بع
  بعضهم ثالث سنني.

  فمن أمه؟ عرفنا أن أباه امسه عامر..

  .)أم اخلري(لمى بنت صخر بن عامر، ابنة عم أبيه، امسها سلمى وكنيتها س :، امسها)أم اخلري(أمه كنيتها 

����زو�$)��� �

  :تزوج مرتني يف اجلاهلية ،نعم.. هل تزوج سيدنا أبو بكر؟

 قتيلة بنت عبد الُعّزى .1
   ).ذات النطاقني(وأمساء  ،عبد اهللا :وولدت له 

 وأم رومان بنت عامر .2
   .وعائشة ،عبد الرمحن :وولدت له 

وتزوج يف اإلسالم  .)عبد الرمحن وعائشة(وأم رومان وله منها  ؛)عبد اهللا وأمساء(، وله منها قتيلة :زوج يف اجلاهلية امرأتنيإًذا ت
   :واثنتان يف اإلسالم. يف اإلسالم تزوج ،اثنتان يف اجلاهلية :كان عنده أربع زوجات  ،من امرأتني

  أسماء بنت ُعَميس  .3
بن أيب طالب قبله فولدت جلعفر حممد، مث تزوجها سيدنا أبو بكر فولدت له حممًدا حممد (كانت عند جعفر  :وولدت له

فأجنبت ثالثة امسهم حممد.. حممد بن جعفر بن أيب  ،فولدت له حممًدا أيًضا τعلي بن أيب طالب  ،جت بعد أيب بكرا، وتزو أيضً 
  . اجلميع) وحممد بن علي بن أيب طالب رضي اهللا عن ،وحممد بن أيب بكر الصديق ،طالب

  حبيبة بنت خارجة بن زيد  .4
   .فتزوج ابنته ،ملا هاجر إىل املدينة نزل على أبيها (خارجة بن زيد) ،τكان أبو بكر   أم كلثوم بعد وفاته. :وولدت له
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5 من هو أبو بكر الصديق؟

  //�أ�!$��//

  :لكن كانت له ألقاب كثرية منها. كما قلنا لقب من ألقابه)ديقالص( ،سيدنا أبو بكر الصديق

  العتيق  �

 من اهللا عتيق أنت" :ρفقال له رسول اهللا  ρعائشة أن أبا بكر دخل على النيب كانت له ألقاب كثرية منها العتيق.. عن لكن  
  .]3679صحيح الترمذي: -[صحيح فيومئذ سمي عتيقا النار"،

  صديقال �

ا وأبو بكر وعمر وعثمان َصَعَد أُحدً  ρاألشهر الصديق.. عن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب أيًضا من ألقابه وهو 
  .]3675صحيح البخاري: -[صحيح "وشهيدان وصديق، نبي عليك فإنما أحد، اثُبتْ "" :ρفرجف أُحٌد فقال له رسول اهللا 

   .(النيب)، (والصديق) أبو بكر، (والشهيدان) عمر وعثمان ..- صّل عليه-كان الرسول 

  صاحبال �

ِلَصاِحِبِه َال َتْحَزْن ِإن  الِذيَن َكَفُروْا ثَاِنَي اثـْنَـْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ يـَُقولُ  َأْخَرَجهُ ْذ {إِ ا الصاحب.. قال تعاىل: من ألقابه أيضً 
   .فمن ألقابه الصاحب .]40التوبة: [ }الّلَه َمَعَنا

  تقىاأل �

ُتْجَزى * ِإال  ي َماَلُه يـَتَـزَكى * َوَما ِألََحٍد ِعْنَدُه ِمْن نِْعَمةٍ الِذي يـُْؤتِ  * َوَسُيَجنبـَُها اْألَتـَْقى{ لقول اهللا تعاىل )؛األتقى(من ألقابه 
   .]21-17 :الليل[} ابِْتَغاَء َوْجِه رَبِه اْألَْعَلى * َوَلَسْوَف يـَْرَضى

  واهاأل �

  ُيسمى باألّواه لرأفته ورمحته. ال إبراهيم النخعي: كان أبو بكر رضي اهللا عنهق ،)األّواه( من ألقابه أيًضا 
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6 من هو أبو بكر الصديق؟

������τأ�'���&%$�%,+ة �

ينشأ كرمي  τالعز يف قومهما، ما جعل أبا بكر نشأة كرمية طيبة يف حضن أبوين، هلما من الكرامة و  τنشأ سيدنا أيب بكر 
ن نأخذ الوصف اخلَلقي لسيدنا ال بد أ ،عزيز املكانة يف قومه، قبل دخولنا يف حياة سيدنا أيب بكر: إسالمه وما بعد إسالمه ،النفس

  كيف كان شكله؟. ما هي أوصافه اخللقية. ،حىت عندما نراه يف املنام نعرف شكل سيدنا أيب بكر ؛أيب بكر

∴��ϕ.�!"��و- �

   ...".، أبيضخفيف اللحم ،دخلت على أيب بكر وكان رجًال حنيًفا"قال قيس بن أيب حازم: 

أبيض  - يعين ليس مسينا، ال يوجد حلم (ال يوجد) خفيف اللحم- خفيف اللحم  ،فيًعاانتبه.. إًذْن سيدنا أبو بكر كان حنيًفا ر 
والعرب يقولون لألبيض الذي فيه محار آدم ال يقولون أبيض، األبيض الذي حنن نقول عليه أبيض، هذا يقولون عليه أصفر الذي هو 

(أبيض..  أنه كان أبيض ختالطه صفرة يعين أبيض شاهق البياض الشاهق يقولون عليه أصفر هلذا كانوا يقولون على سيدنا أيب بكر
أبيض) هذا يقولون عليه أصفر، أبيض شاهق فهمت؟.. إنه كان خفيف اللحم إًذْن لن جتد حلما يف وجهه لن جتد حلم يف.. ال..، 

 حنيف.

  .)أبيض أبيض(ة ختالطه الصفر  ،يميل إلى الصفرة ..أبيض  -
   . عنهكان طويالً رضي اهللا،حسن القامة ..طويل  -
  .نحيًفا -
  خفيف العارضين -

(أرأيت هذا كثيف.. هو مل  - العارض هو (هذا الشعر) هذا يقولون عليه العارض، العارضني هو الشعر النابت جبوار اللحية
ا هنا والشعر هنا كثري من هذه اجلهة رضي اهللا عنه خفيف شعر العارضني) يشرح الشيخ مكان يكن عنده شعر كثيف، كان خفيفً 

   .ارض على حليتهالع

  أجنأ -
عندما يكون أحدهم طويال كثريًا جتده مائل الكتفني منحنيا قليًال إىل األمام نتيجة الطول الكبري، جتد  ،جتد الناس الطويلني

  هلذا امليل لألمام هذا امسه أجنأ (أجنا أي ميل يف الظهر). ،الكتفني مائلني إىل األمام
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7 من هو أبو بكر الصديق؟

  حقويه  يسترخى إزاره عن ..ال يستمسك إزاره -

أو البنطال وهو  )بنطلون(حنن نقول [ ،يتماسك) بنطلون(الـ ،)بنطلونمل يكن له وسط، الناس الذين هلم بطن عندما يضع الـ(
سيدنا أيب بكر كان إزاره عندما يربطه على احلقو يقع، ملاذا؟ ال يوجد ختمة، ال  ].امسه اإلزار.. اإلزار يربط على الوسط، على احلقو

  . ه، ال يوجد وسط، هلذا كان يسرتخيكيوجد بطن متس

  ا�!�$��3�5م�هللا�����2�����3إزاره�ا��/ �

ثالثة ال يكلمهم اهللا يوم القيامة وال ينظر إليهم وال " :عندما قال صلى اهللا عليه وسلم ..- صّل عليه-هلذا سيدنا النيب 
   .]106صحيح مسلم: -[صحيح "[...] والمسبل إزاره: يزكيهم ولهم عذاب أليم

"لست ممن يفعله : قال ،زاري يسرتخي إال أن أتعاهد منه ذلكن أَحَد ِشقْي إيا رسول اهللا إ :قال له ،زعسيدنا أيب بكر فَ 
  ]4085صحيح أبي داود: -[صحيح خيالء"

�ا��
م���6ا�ا%" �� �

، ال ينظر اهللا هذا حرامأو يرتدي عباءة طويلة جتر، الطول (اإلسبال)  ،طويل جير) بنطلون(اإلزار.. الناس الذين يفصلون 
لست ممن  :فالرسول قال له .كالذي يرفع إزاره، يرفع بنطاله ألنه يقع  ،سيدنا أبو بكر كان أصل إزاره قصريا لكن يقع (ينزل) إليهم؛

   .يفعله كربًا

. إذن هذا كرب، ).يدال سيكون شكلي غري ج( :إذْن قّصره، يقول )،أنا ال أفعله كربًا( :أما الذي يفصله أصًال طويًال ويقول لك
عرفت كيف؟ جيب أن تقصر بنطالك؛ آخر شيء إىل أين؟ الكعبني.. هم العظمتني الناتئتني على جانيب القدم بني القدم والساق، 

  هاتني آخر احلدود ما حتت الكعبني من اإلزار ففي النار.

   .ه يسقط ال ميسك إزارها كان بنطالسيدنا أبو بكر كما قلنا مل يكن له بطن وكرش مل يكن له وسط، هلذ
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8 من هو أبو بكر الصديق؟

   كان رقيًقا معروق الوجه -

   .كما يقولون ليس له وجنتني فيهم حلم، ال.. كان معروقا (العروق ظاهرة)

   .(عيناه جموفة قليًال) غائر العينين -

   .جبهته بارزة إىل األمام قليالً (غائر العينني أقىن) محش الساقني

 ممحوص الفخذين -

  ه رفيعةله أفخاذ عريضة.. أفخاذ ليس

 شديد الخلق في الفخذين مع قلة لحمهما -

   .يعين العظم كبري لكن ليس عليه حلم

  وكان ناتئ الجبهة عاري األشجاع -

   ).األصابع يفا موجودً  يعىن هذا الشعر ليس، (س فيها شعريعين مفاصل األصابع هذه لي

  (كانت حليته حينيها باحلناء والكتم). يخضب لحيته وشيبه بالحناء والكتم -

هذا وصفه اخلِلقي إنه طويل، وأقىن، كتفاه مائلتان قليًال، (هنا اللحية ال يوجد فيها شعر.. اللحية تبدأ من هنا شعر كثيف) 
  أبيض، حىت تقدر أن تتصوره لعل اهللا يرزقك أن تراه يف املنام. ،هذا وصفه ائر العينني، ليس له كرش وال بطن..ناتئ اجلبهة، غ
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9 من هو أبو بكر الصديق؟
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مناقب سيدنا أيب بكر أنه: ليس من الصحابة من أسلم هو وأبوه وأمه وزوجاته وأوالده وأدركوا النيب كلهم إال أبو بكر من من 
فبيت أىب بكر من بيوت اإلميان من املهاجرين، وبىن النجار من بيوت  ،للنفاق بيوتالرجال، كان يقال لإلميان بيوت و جهة النساء و 

   .راإلميان من األنصا

فكان البيت كله  ρورأوا النيب  ،اوأوالده كلهم أسلمو  ،وزوجاته أسلمن ،وأمه أسلمت ،سيدنا أبا بكر أن أبوه أسلم فتجد
مسلمني وهذه من نعم اهللا.. أن يكون البيت كله ملتزم، أن يكون البيت كله حيب الدين، أن يكون البيت كله طيب، أن يكون البيت  

كنت أقول أن ِمن   جداد واألحفاد؛األوالد واآلباء واأل أن يكون البيت كله على منهج واحد:ا، قً كله قريب، أن يكون البيت كله متواف
  البيت. خيالفونه، ال يكون هناك مشكالت يفنعم ربنا على اإلنسان أنه إذا أحب أحًدا جيد أوالده حيبونه وال 

�����أ��9��&%$�����ات �

  :سيدنا أبو بكر متيز خبمسة أشياء

  .بالعلم باألنسا -1
  كان موسرا كان غنيا.  ،اكان تاجرً : الثروة والغنى -2
كل القلوب متيل إليه لدرجة أنه كان حيلب للحي أغنامهم، فلما توىل اخلالفة : موضع األلفة من قومه ،متواضع -3

  قالوا صار خليفة لن حيلب لنا األغنام، قال بل أحلب. وحلب هلم.. متواضع جًدا أليف حمبب يف قومه.
  في الجاهلية ولم يزِن.لم يشرب الخمر  -4
  لم يسجد قط لصنم حتى قبل اإلسالم. -5

أنت ستسمع عن سيدنا أيب بكر مواقف أعجب من هذه ألف  ال.. ..ال !مخسة أشياء عجيبة جًدا !سبحان اهللا العظيم
  !مرة..

   ألقاكم على خري يف احللقة القادمة مع سيدنا أيب بكر.

  أحبكم يف اهللا، وأستودعكم اهللا..  

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


